
Family 
Consilex 

 

Product Lines Функционални категории 
§ Aqua § Хидроизолационни обработки на мазилки и зидария  
§ Building § Подобряване на хидроизолационния капацитет и/или       
§ Opus непроницаемост на разтвори, мазилки и бетони 
§ Sanageb 
§ Floor 

 

Компоненти Външен вид 
Едно-компонентен Течност  

 
 

Описание на продукта 
Импрегниращ водо-маслоотблъскващ продукт, който е безцветен, не образува филм и е на базата на 
нанодисперсията на силициеви съединения. Защитава мазилки на варова основа, циментови 
разтвори, бетон, естествени камъни, тухли, дърво и др. от атмосферните влияния, циклите на 
замръзване и размръзване и агресивните атмосферни условия. Той не променя цвета на основата, 
нито влияе върху оригиналния вид или дишането й. Продукт, характеризиращ се с много висок 
перлен ефект (ефект на лотосов цвят) и отлична издръжливост. 

 
 

Общи характеристики 

CONSILEX NANOSIL T-1000 принадлежи към новото поколение водоразтворими флуорирани 
силициеви съединения, характеризиращи се с нулеви емисии на ЛОС (Летливи органични 
съединения) и отсъствие на запалимост и токсичност. 

Активното вещество прониква в порьозността и микролезиите, придържайки се към основата и 
противодействайки на проникването на течности, без да блокира дишането на основата.  
Специалната химическа структура на CONSILEX NANOSIL T-1000 гарантира неговата висока 
устойчивост спрямо основи и по този начин издръжливостта му във времето върху различни 
видове подпори, като: мазилки на варова основа, циментови разтвори, бетон, тухли, естествен 
камък и дърво. 
Продуктът се различава от другите на пазара поради следните характеристики: 
- незапалим 
- не образува филм 
- нулеви емисии на ЛОС (Летливи органични съединения)  
- устойчив във вода 
- без емулгатори 
- екологично чист 
Обработката на абсорбиращи материали, извършена с CONSILEX NANOSIL T-1000, се характеризира 
с: 
- устойчивост във времето 
- пълна прозрачност 
- без промени в цвета на основата 
- отлична дишане на водни пари 
- повишен перлен ефект 
- устойчивост на киселини и основи 
- устойчивост на UV лъчи 
- липса на реактивни странични продукти, които са вредни за хората и околната среда 

 

Консумация 

От 0,10 до 0,20 кг CONSILEX NANOSIL T-1000 на квадратен метър обработваема повърхност, в зависимост 
от порьозността на основата. 

 
 

Сфери на приложение 

Импрегнираща обработка, която е водоотблъскваща, без филм, напълно прозрачна и безцветна, за 
надземна зидария от тухли, мрамор, шисти, варовик, естествен камък и туф, циментови подови 
настилки, мазилки и замазки на базата на вар и цимент и др. 
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Вид 
Водо- и маслоотблъскващи обработки за естествени или изкуствени 
материали и за бетонни настилки 

CSX.0354 

CONSILEX 

NANOSIL T-1000 

Нано-дисперсионен водо-
маслоотблъскващ продукт за 
обработка на абсорбиращи 
материали 

Митнически код 

3824 9970 

Опаковки 

- Туба 5 kg 
- Туба 25 kg 

Приложение 

- Нанасяне 
- Безвъздушен пулверизатор с ниско 
налягане 
- Четка 
- Пръскачка 
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Основни характеристики 

Незапалим 
 

Без разтворители 
 

Използвайте предпазни ръкавици 
 
 
 

Технически характеристики 
 

Точка на възпламеняване: > 95 °C 

Без мирис 

pH: 6.5 _ 

Продуктът на образува филм 
 
 

Почистване на инструменти Позволени повърхности 

§ Вода § Мазилки 
§ Бетон 
§ Разтвори на циментова или варова 
основа  
§ Дърво 
§ Туф 
§ Плочки 
§ Порфир и естествени камъни 
§ Тухли 

 
 

Подготвяне на повърхностите  
Препоръчва се повърхностите, които ще бъдат третирани предварително да се почистят от разтворими 
соли и замърсявания, както и ронливи и със слаба адхезия части. 

Пукнатините над 0,3 мм трябва да се запълнят. Нанесете върху сухи повърхности. В случай на дъжд 
или повърхностно измиване, изчакайте 3 дни при температура най -малко 20 ° C преди третирането. 

 
 

Начин на приложение 
Нанесете продукта хомогенно и равномерно, чрез пръскане при ниско налягане или четка, като се 
внимава да се постигне най -доброто насищане на основата. 
CONSILEX NANOSIL T-1000 е готов за употреба. Необходимото количество продукт зависи от 
порьозността и абсорбцията на основата, която ще се третира, като обикновено варира от 100 до 
200 грама/квадратен метър. Ако трябва да се третират много порести повърхности, се препоръчва 
разреждането на продукта с деминерализирана вода в съотношение 1: 1. 
CONSILEX NANOSIL T-1000 е напълно прозрачен и безцветен, но винаги се препоръчва 
предварителен тест на конкретната повърхност, за да се провери всяко възможно, макар и рядко, 
наличие на несъвършенства. 

 
 

Складиране и Съхранение 
Пазете от замръзване. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, в свежа и суха среда, като 
избягвате замръзване и пряка слънчева светлина. Неадекватното съхранение на продукта може да 
доведе до загуба на реологични характеристики. Отворените контейнери трябва да се използват 
незабавно. Съхранявайте продукта при температура между +5 ° C и +35 ° C.
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Срок на годност: 
12 месеца 

Използвайте защитни очила 

Налични цветове 
Прозрачен 
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Предупреждения, Предпазни мерки, Екология 

Общата информация, заедно с всички инструкции и препоръки за използване на този продукт, 
включително в този лист с данни и в крайна сметка предоставени устно или писмено, съответстват на 
настоящото състояние на нашите научни и практически познания. 

Всички докладвани технически данни и данни за производителността са резултат от лабораторни 
тестове, проведени в контролирана среда и по този начин могат да бъдат предмет на промяна във 
връзка с действителните условия на изпълнение. 
Azichem Srl не поема никаква отговорност, произтичаща от неадекватни характеристики, свързани с 
неправилна употреба на продукта или свързана с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, 
несвързани с качеството на продукта, включително неправилно съхранение. 

Желаещите да използват продукта трябва да определят преди употреба дали същият е подходящ за 
предвидената употреба, поемайки цялата последваща отговорност. 

Техническите и характеристични подробности, съдържащи се в този информационен лист, се 
актуализират периодично. За консултация в реално време, моля, посетете уеб сайта: 
www.azichem.com. Датата на преразглеждане е посочена в пространството отстрани. Текущото 
издание отменя и заменя всяка предишна версия. 
Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете най-новия Информационен лист за 
безопасност за този продукт, съдържащ химико-физични и токсикологични данни, фрази за риск и друга 
информация относно безопасното транспортиране, използване и изхвърляне на продукта и неговата 
опаковка. За консултация, моля, посетете: www.azichem.com. 

                                                                                                 Забранено е изхвърлянето на продукта и/или опаковката в околната среда. 
 
 

CONSILEX NANOSIL T-1000 се произвежда/разпространява от 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy 
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398 
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